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1. Introducere 
 

Turbina hidraulică cu curent transversal este o turbină cu 
acţiune, adaptată pentru funcţionarea la puteri mici.  

Această clasă de turbine a fost brevetată de A.G.M Michell în 
anul 1903 şi mai apoi, în anul 1917, de D. Banki.  

Maşina industrială a fost construită de concernul Ossberger, 
din Wissenburg – Bavaria. 

Principalele componente ale turbinei sunt: carcasa, 
distribuitorul, rotorul, lagărele, aşa cum sunt prezentate în figura 1. 
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Fig. 1  Principalele elemente componente ale turbinei Banki 
 
 În figura 2 este prezentat domeniul de funcţionare al turbinelor 
Banki. 
 

 
 

Fig. 2  Domeniul de funcționare a turbinelor Banki 
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2. Principiile modelării turbinelor Banki 
 
 În procesul modelării matematice a turbinelor Banki, în sensul 
celor ce vor fi discutate mai jos, s-au folosit două căi: 
 
 a) modelarea cvasi-statică, 
 b) modelarea în regim dinamic. 
 

2.1. Modelarea în regim cvasi - static 
 

Modelarea în regim cvasi-static are la bază principiul funcţional 
al turbomaşinilor (deci şi a turbinei în discuţie): 

  
Plecând de la ecuaţia fundamentală “în unghiuri“ a 

turbomaşinii, se stabileşte o dependenţă funcţională între parametrii 
geometrici şi cei funcţionali ai maşinii, urmând schema de bilanţ 
energetic a maşinii. 

 
În cazul de faţă, ca parametrii funcţionali s-au ales debitul 

vehiculat prin turbină şi turaţia acesteia. 
  

S-a obţinut, astfel, dependenţa căderii ca funcţie de debit 
(figura 3) şi turaţie (figura 4), precum şi variaţia randamentului cu 
căderea turbinei (figura 5). 
 

 
 

Fig. 3  Căderea (teoretică) ca funcţie de debit 
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Fig. 4  Căderea (teoretică) ca funcţie de turaţie 
 

 
 

Fig. 5. Randamentul funcţie de căderea (teoretică) 
 
 Trebuie subliniat, în acest context, că este vorba de căderea 
teoretică – a rotorului – adică nu s-a ţinut cont de pierderile hidraulice 
din turbină. 
 

2.2. Modelarea în regim dinamic de funcţionare a turbinei 
 
 Pentru analiza de faţă, am presupus un regim dinamic de tip 
tranzitoriu, generat de deschiderea clapetei distribuitorului. Ca timp de 
deschidere completă, s-a luat in considerare o perioadă de 10 secunde. 
 Utilizând modelul nominalizat în paragraful precedent, s-au 
obţinut rezultatele prezentate în figurile 6 şi 7. 
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Fig. 6  Variaţia căderii (teoretice) in timp 
 

 
 

Fig. 7  Variaţia randamentului cu căderea (teoretică) 
 
 

3. Concluzii 
 
 Aşa cum rezultă din rezultatele grafice prezentate, pornind de 
la ecuaţia fundamentală (în unghiuri), se pot obţine curbele 
caracteristice ale maşinii studiate – turbina Banki, în acest caz, ceea ce 
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oferă posibilitatea evaluării performanţelor turbinei încă din faza de 
proiect şi, prin urmare, intervenţia adecvată, astfel încât să se obţină 
rezultate cât mai bune în exploatarea ei. 
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